
Menso zoekt een RMC-trajectbegeleider 
 
Wij zijn Menso. Wij willen mensen in staat stellen zich optimaal te ontwikkelen naar een passende 
(werk)plek in de samenleving. Dit is waar wij ons elke dag voor inzetten. Bijdragen aan een 
onafhankelijk en zelfstandig bestaan van mensen. Ons ultieme doel is dat iedereen werkt! Daarom is 
Menso er voor werkzoekenden, werkgevers, zelfstandigen en jongeren onder de 27 jaar.  
 
Wat zoeken wij? 
 
Wij zoeken een: RMC-trajectbegeleider (m/v) 
 
Is jouw passie het werken met jongeren en vind jij het belangrijk om op te komen voor het recht op 
onderwijs van jongeren, dan zoeken we jou.  
 
Het betreft een tijdelijke functie van 32 uur per week, vooralsnog voor de periode tot 1 januari 
2020.  
 
Kom jij Menso versterken? 
 
Als RMC-trajectbegeleider maak je onderdeel uit van het team Jongeren en Leerplicht. Het team 
richt zich hoofdzakelijk op onderwijsgerichte activiteiten, waarbij vroegtijdige schoolverlaters 
gestimuleerd worden om een startkwalificatie te behalen en er gehandhaafd wordt op de leerplicht. 
                                                                                                
Binnen het team vinden wij resultaatgerichtheid, samenwerking en collegialiteit belangrijk. Het is 
een divers team met veel werkervaring. 
 
De RMC-trajectbegeleider begeleidt voortijdige schoolverlaters bij hun terugkeer naar het onderwijs 
en houdt kwetsbare jongeren die uitstromen uit praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en 
entreeopleidingen in beeld.  
 
Wat houdt de functie in: 
 
Kerntaak van de functie is gesprekken voeren met voortijdige schoolverlaters zodat deze 
teruggeleid kunnen worden richting een opleiding. Daarnaast het achterhalen van mogelijkheden 
om kwetsbare jongeren te begeleiden richting de arbeidsmarkt. Deze kerntaak wordt uitgevoerd 
door: 
 

- het actief benaderen van RMC-jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar op basis van 
registratiegegevens voortijdige schoolverlaters; 

- via gesprekken met de jongeren achterhalen wat er mogelijk is op het gebied van scholing of 
hoe de jongeren naar een goede plek op de arbeidsmarkt kan worden geleid; 

- het onderhouden van contacten met ROC’s, ouders/verzorgers van jongeren en instellingen 
die betrokken zijn bij kwalificatieplicht en voortijdige schoolverlaters; 

- het leveren van signalen die van belang zijn voor de ontwikkeling van b beleid voortijdige 
schoolverlaters en de monitoring van kwetsbare jongeren. 

Wat verwachten wij van jou? 

- Je hebt een relevante afgeronde Hbo-opleiding; 

- Je hebt enkele jaren werkervaring binnen het werkveld van leerplicht/RMC;  

- Je bent integer en hebt overtuigingskracht; 



- Je bent een teamplayer die een bijdrage levert aan een goede werksfeer; 

- Je hebt kennis van de leerplicht- en kwalificatie wetgeving en weet te anticiperen op 
veranderingen in het sociale domein.   

 
Wat bieden wij? 
 
Het aan de functie verbonden salaris bedraagt maximaal € 3.805,- bruto per maand (salarisschaal 9) 
bij een 36-urige werkweek. 
 
Ja, ik wil! 
 
Hebben we jouw interesse gewekt? Dan zien wij jouw reactie met veel belangstelling tegemoet. 
Stuur je sollicitatie inclusief cv voor 15 mei 2019 naar h.kuipers@menso-emmen.nl.  
 
Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Henk Kuipers, teamleider van het 
team Jongeren en Leerplicht. Zijn telefoonnummer is 0615968059.  
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